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Biografisk historiskt drama
Hiphop-gruppen N.W.A. startades i mit-
ten av 1980-talet i stadsdelen Compton i 
Los Angeles. Gruppen med Dr. Dre, Eazy 
E och Ice Cube brukar beskrivas som en 
av de första gangsta rap-grupperna.
Filmen skildrar gruppens bildande, upp-
gång och splittring. Men även samhälls-
klimatet som rådde då musiken uppstod 
som en ny slags protestmusik. Musikge-
nren blev populär över hela världen och 
ansågs även vara ytterst kontroversiell...

The group NWA emerges from the mean 
streets of Compton in Los Angeles, Cali-
fornia, in the mid-1980s and revolutioni-
zes Hip Hop culture with their music and 
tales about life in the hood.

Regi F. Gary Gray
I rollerna O’Shea Jackson Jr., 
 Corey Hawkins, 
 Jason Mitchell
Längd 2 timmar och 27 min Gamla Lundagatan 12B, 118 23 Stockholm,

 tel: 0708 16 88 00, e-post: info@filmatsea.com,  www.filmatsea.com

Straight Outta Compton

Hyrestid och makulering Filmerna får behållas ombord i 12 månader.  Därefter ansvarar fartyget för att skicka in 
en skriftlig rapport som intygar att filmerna är makulerade. Använd gärna e-post. Det går bra att rapportera flera månaders 
makulering av filmer samtidigt.   
Rental time and destruction The rental period is 12 months.  After the rental period, the ship is obliged to send 
an e-mail, that verifies that the films are ruined according to the regulations. For example: ”We hereby confirm that the films: 
January - July 2011 are destroyed”   .

Filmer mars 2016
Everest

Äventyr, biografiskt drama
FIlmen är inspirerad av de otroliga 
händelserna, då två olika expeditioner 
försökte nå toppen av världens högsta 
berg och samtidigt utmanades av en av 
de våldsammaste snöstormarna någon-
sin. På ett ögonblick blir en livslång 
besatthet förbytt till en kamp för att 
överleva. 
 
A climbing expedition on Mt. Everest is 
devastated by a severe snow storm..

 
Regi Baltasar Kormákur 
I rollerna Jason Clarke, 
 Ang Phula Sherpa, 
 Thomas M. Wright 
Längd 2 timmar och 1 min

Lämna gärna synpunkter!   
Hör av dig med åsikter om filmurvalet eller om filmerna inte har kommit fram.
Please share your opinion or requests! Please contact us for sharing your opi-
nion or for reporting missing films.



Action/Äventyr/Thriller
Ett kryptiskt meddelande från Bonds för-
flutna skickar iväg honom på ett uppdrag 
för att avslöja en olycksbådande orga-
nisation. Medan M bekämpar politiska 
krafter för att hålla underrättelsetjänsten 
vid liv skalar Bond bort lagren av svek för 
att avslöja den fruktansvärda sanningen 
bakom SPECTRE.

A cryptic message from Bond’s past 
sends him on a trail to uncover a sinister 
organization. While M battles political 
forces to keep the secret service alive, 
Bond peels back the layers of deceit to 
reveal the terrible truth behind SPEC-
TRE.

Regi   Sam Mendes 
I rollerna Daniel Craig, 
 Christoph Waltz, 
 Léa Seydoux
Längd 2 timmar och 28 min

Action/Brott/Drama
I det laglösa gränsområdet mellan 
USA och Mexiko, anlitas en idealistisk 
FBI-agent av chefen för en elitstyrka 
för att hjälpa till i ett eskalerande krig 
mot droger. Tillsammans med en gåtfull 
konsult med ett mystiskt förflutet, ger 
sig gruppen ut på en resa som tvingar 
Kate att ifrågasätta allt hon tror på för 
att överleva.

An idealistic FBI agent is enlisted by a 
government task force to aid in the es-
calating war against drugs at the border 
area between the U.S. and Mexico

Regi Denis Villeneuve
I rollerna Emily Blunt, 
 Josh Brolin, 
 Benicio Del Toro 
Längd 2 timmar och 1 min

Komedi 
Den 70-åriga änklingen Ben har tröttnat 
på livet som pensionär och ger sig in i 
leken igen genom en praktikplats på en 
nätbutik för mode som drivs av karriäris-
tan Jules. 

70-year-old widower Ben Whittaker has 
discovered that retirement isn’t all it’s 
cracked up to be. Seizing an opportunity 
to get back in the game, he becomes a 
senior intern at an online fashion site, 
founded and run by Jules Ostin.

Regi  Nancy Meyers 
I rollerna Robert De Niro, 
 Anne Hathaway, 
 Rene Russo 
Längd 2 timmar och 1 min

Tjuvheder The Intern SicarioSpectre

Drama 
När Minna, som redan befinner sig 
i samhällets marginaler, förlorar sin 
lägenhet ser hon ingen annan utväg än 
att lura pengar av en langare. När hon 
flyr träffar hon Katja som tar med henne 
till en illegal bosättning. Här skapar de 
sig en dräglig tillvaro och hittar något 
de båda har saknat länge - gemenskap. 
Men Minnas förflutna vägrar att lämna 
dem ifred....

The story of two women’s newfound 
friendship and their struggles in Stock-
holm underworld.

Regi Peter Grönlund
I rollerna Malin Levanon, 
 Lo Kauppi, 
 Tomasz Neuman  
Längd 1 timme och 32 min


